Kennis voor Klimaat; stand van zaken eerste en tweede tranche
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Het doel van het programma Kennis voor Klimaat (KvK) is dat de regio’s in Nederland (benoemd in
acht hotspots, waar Haaglanden er één van is) zelf in staat zijn om een regionale klimaatadaptatie
strategie op te stellen. De kennis die hiervoor ontwikkeld moet worden kan via gesubsidieerde
onderzoeksprojecten worden opgedaan. Deze onderzoeksprojecten worden in vier tranches uitgezet.
De projecten uit de eerste tranche beginnen inmiddels op stoom te komen. Deze vijf projecten geven
vooral inzicht in de omvang en effecten van klimaatverandering voor de regio Haaglanden en
focussen op nut en noodzaak om daar nu al bij (ruimtelijke) investeringen rekening mee te houden.
Daarnaast bieden deze projecten inzichten waarmee bestuurlijke besluitvormingsprocessen kunnen
worden ondersteund. De resultaten hiervan zijn in de loop van 2010 beschikbaar. Het project
Gebiedspecifieke verkenning naar klimaateffecten in samenhang met toekomstscenario’s en
trendmatige ontwikkelingen (HSHL06/12) heeft half november 2009 een workshop gehouden waarin,
van een groot aantal effecten, een prioritering is aangebracht.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de projectvoorstellen voor de tweede tranche van Kennis voor
Klimaat. Deze projecten gaan in maart 2010 van start. De tweede tranche heeft een heel ander
karakter dan de eerste. Hier zijn landelijk acht thema’s onderscheiden, waarbij de verschillende
hotspots in Nederland wel of niet aan kunnen deelnemen. Haaglanden zet in op de volgende thema’s:
zoetwatervoorziening,
klimaatverandering in het stedelijk gebied,
governance en
beleidsondersteunende instrumenten.
Binnen al deze thema’s is ruimte om bepaalde voorbeeldprojecten/cases en actuele
beleidsvraagstukken uit de regio in te brengen zodat de onderzochte problematiek ook een concreet
uitvoeringscomponent bevat.
Voor de projecten die onder de thema’s worden uitgevoerd zullen de partijen binnen de hotspot
Haaglanden echter ook zelf cofinanciering moeten bijdragen. Deze cofinanciering moet voor de start
van de projecten (maart 2010) rond zijn. Dit zal de komende maanden nog veel inspanning vergen
van alle partijen.
De looptijd van deze projecten is veel langer dan de eerste tranche, ruim 4 jaar. De thema’s zijn echter
zo opgebouwd dat ook gedurende de looptijd van de projecten tussentijdse resultaten geboekt en
toegepast kunnen worden.
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